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Beste heer Roetman, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Kwaliteitsmanagement. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
In de raadsvergadering van 3 juli 2017 zijn de aanbevelingen uit het rapport 
‘Rekenkamercommissie Stichtse Vecht - Rapport Kwaliteitsmanagement' overgenomen. Deze 
aanbevelingen waren: 
 
Aan de raad  
1. Neem als raad een structurele rol in binnen het kwaliteitsmanagement van de gemeente.   
2. Leg verbinding tussen de signalerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad met 
vastgesteld beleidskader, beoogde resultaten en doelstellingen. Ga hierover in gesprek met het 
college. 
 
Aan het college 
3. Ondersteun de raad bij sturing op kwaliteit door informatievoorziening zoveel mogelijk af te 
stemmen op de vooraf gestelde kwaliteitsnormen, doelstellingen en beoogde resultaten (met 
kanttekeningen door het college). 
4. Besteed ook aandacht aan het concretiseren en monitoren van 'sociale' doelstellingen die 
moeilijker te kwantificeren zijn (met kanttekeningen door het college). 
 
Vraag aan de griffie: Welke activiteiten zijn er sinds het overnemen van deze aanbevelingen door 
de raad (griffie) genomen om deze aanbevelingen vorm te geven in de praktijk? 
 
Antwoord 1 
Er zijn nog geen activiteiten ondernomen. In de driehoek wordt allereerst de uitvoering van de 
aanbevelingen die aan het college zijn gericht, besproken. Op basis daarvan zal de griffie i.o.m. de 
gemeentesecretaris en de portefeuillehouder bedrijfsvoering een presentatie voor de 
raadscommissie voorbereiden. Daarvoor wordt ook gezocht naar een externe spreker die de raad 
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handvatten kan geven voor de verbinding tussen de volksvertegenwoordigende rol met een 
vastgesteld beleidskader, beoogde resultaten en doelstellingen. 
 
Vraag 2 
Vraag aan het college: Welke activiteiten zijn er sinds het overnemen van deze aanbevelingen 
door het college genomen om deze aanbevelingen vorm te geven in de praktijk? 
 
Antwoord 2 
Jaarlijks monitoren wij met de Rekenkamermonitor de stand van zaken op de overgenomen 
aanbevelingen uit de rekenkameronderzoeken. Ook stellen wij aan de hand daarvan vast bij welke 
onderzoeken de doorwerking van de aanbevelingen gereed is. Deze Rekenkamermonitor bieden 
wij via een P&C-document ter kennisname aan de raad aan. Over 2018 is de monitor in het 1e 
kwartaal van 2019 opgesteld, maar per abuis niet verzonden.  
 
De Rekenkamermonitor 2018 bevatte ook de activiteiten die het college op de aan haar gerichte 
aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Kwaliteitsmanagement heeft ondernomen. Deze treft 
u in bijgevoegde bijlage aan. Het betreft de stand van zaken per peildatum 1e kwartaal 2019.  
Het monitoren van de actuele stand van zaken per peildatum 1e kwartaal 2020 start binnenkort.  
Wij verwachten de Rekenkamermonitor over 2019 eind april 2020 vast te stellen. 
 
 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Marjolein Romijn 
Programmamanager Bestuur (en Dienstverlening) 
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Rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht 
Voortgang aanbevelingen en bestuurlijke reacties rapporten 

 
Kwaliteitsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht (mei 2017) 
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps 
Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken uitvoering  

  Bestuurlijke reactie op het rapport  
Het onderzoek en het naar aanleiding daarvan opgestelde rapport geeft ons een kader 
voor het handzaam maken van het abstracte begrip kwaliteit, alsmede handreikingen 
voor mogelijke stappen op het terrein van kwaliteit en kwaliteitsmanagement. 
Over de kernconclusie dat sturing op kwaliteit vaak aan de hand van incidenten en op 
het uitvoeringsniveau gebeurd delen wij de constatering. Voor wat betreft het gegeven 
voorbeeld (presenteren van algemene (tevredenheids)cijfers geldt echter dat het 
college met name stuurt op beleidsniveau in plaats van op cijfers. Het sturen op cijfers 
brengt het risico met zich mee dat de focus teveel komt te liggen op de interpretatie 
van de cijfers in plaats van op de strekking. 
 

n.v.t., zie stand van zaken bij specifieke aanbevelingen.  

Aan de 
raad 

1. Aanbeveling: Neem als raad een structurele rol in binnen het kwaliteitsmanagement 
van de gemeente. 
De raad kan een waardevolle rol vervullen binnen het kwaliteitsmanagement van de 
gemeente. Dat kan op alle vier elementen van de PDCA-cyclus. Dit begint bij een 
procesmatigere betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van kwaliteitsnormen 
voor beleid. Denk hierbij aan een jaaragenda met te herijken of ontwikkelen beleid op 
basis waarvan de raad kan beslissen waar zij wel en niet in een vroeg stadium 
betrokken wil worden bij het bepalen van kwaliteitsnormen. Wanneer die betrokkenheid 
gewenst is, kan vervolgens besproken worden tussen raad en college hoeverre die 
betrokkenheid moet gaan: op welke wijze worden gewenste resultaten geformuleerd, 
denken raadsleden mee over de manier van monitoring van die resultaten, en is er 
ruimte voor betrokkenheid bij die monitoring zelf? 
 

n.v.t. het ligt op weg van de griffie om hier samen met de raad invulling aan 
te geven. Het college kijkt als volgt tegen deze aanbeveling aan: 
Het vormgeven aan het sturen op kwaliteit doet de gemeente onder andere 
op basis van de jaarlijks door de raad vastgestelde Programmabegroting en 
de daaruit voortvloeiende beleidsagenda. Het door de raad voorafgaand aan 
het beleidsproces meegeven van verwachtingen en achteraf evalueren van 
de gehaalde resultaten is een doorlopend proces. Daarbij leggen wij de 
focus  op de interpretatie van de resultaten in plaats van op de strekking. 
 
 

 

 2. Aanbeveling: Leg verbinding tussen de signalerende en volksvertegenwoordigende rol 
van de raad met vastgestelde beleidskaders, beoogde resultaten en doelstellingen. Ga 
hierover in gesprek met het college. 
De huidige trend kenmerkt zich door een grotere nadruk op het luisteren en ophalen 
van wensen en ideeën uit de samenleving. Raadsleden hebben van oudsher de rol om 
te luisteren en wensen en ideeën uit de samenleving op te halen. Door de huidige 
ontwikkelingen rondom participatie (denk aan de ‘participatiesamenleving’) wordt deze 
rol versterkt. Het is daarbij de uitdaging om de signalen die vanuit de samenleving naar 
voren komen te blijven koppelen aan de kaders, resultaten en doelstellingen die door 
raad en college zijn vastgesteld. Een wens vanuit de samenleving past niet altijd 
binnen die kaders (of vraagt juist om het voeren een discussie daarover). Dezelfde 
dilemma’s gelden overigens voor ambtenaren: wanneer is er ruimte om binnen 
bepaalde kaders mee te gaan met bewonersinitiatieven en wanneer is die ruimte er 

n.v.t. het ligt op weg van de griffie om hier samen met de raad invulling aan 
te geven. Het college kijkt als volgt tegen deze aanbeveling aan: De 
gemeente Stichtse Vecht heeft gekozen voor een participatieve en gebieds-
gerichte bestuursstijl. Raadsleden, collegeleden en beleidsambtenaren 
staan in verbinding met de samenleving en horen wat er speelt. Dat wil niet 
zeggen dat, zoals de onderzoekers aangeven, alle wensen van de inwoners 
en bedrijven gehonoreerd kunnen worden. Het hoort bij het lokaal bestuur 
om wensen en mogelijkheden tegen elkaar af te wegen, hierover besluiten te 
nemen en het gesprek er over aan te gaan. Indien de gemeenteraad met 
ons college wil spreken over rollen, de participatieve werkwijze, beoogde 
resultaten of doelstellingen, dan gaan wij dat gesprek graag aan. 
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niet? Het bespreekbaar maken van zulke conflicten kan hieraan bijdragen. Denk 
bijvoorbeeld aan een sessie waarbij concrete casuïstiek wordt besproken, waarin 
wensen vanuit de samenleving haaks staan op vastgesteld beleid. 
 

Aan het 
college 

3. Aanbeveling: Ondersteun de raad bij sturing op kwaliteit door de informatievoor-
ziening zoveel mogelijk af te stemmen op de vooraf gestelde kwaliteitsnormen, 
doelstellingen en beoogde resultaten. 
De hoeveelheid beschikbare informatie neemt alleen maar toe. Alleen al in het sociaal 
domein worden honderden gegevens bijgehouden. Het college maakt hierbij de 
afweging welke gegevens aan de raad worden overhandigd. Leidend hierbij moeten de 
vooraf gestelde doelen en beoogde resultaten zijn: sluit de informatie logisch aan bij 
die doelen en resultaten? Op die manier is het mogelijk om de gepresenteerde 
informatie ook betekenis te geven. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbevelingen over met de kanttekening dat: in 
het ondersteunen van de raad bij het sturen op kwaliteit de griffie ook een rol speelt. 
 

De gemeente zoekt doorlopend naar wegen om de kwaliteit van de 
informatievoorziening verder te verbeteren en beter te kwantificeren. 
Zo maakt het benoemen en verbeteren van indicatoren onderdeel uit van de 
jaarlijkse planning- en controlcyclus van de gemeente. Dit geldt eveneens 
voor het concretiseren van de doelstellingen die de gemeente nastreeft. Wij 
nemen diverse indicatoren in onze Programmabegroting op. De motie, 
(ingediend bij de behandeling van de Programmabegroting 2019) die 
oproept om het gebruik van indicatoren te vergroten, zullen wij komende tijd 
ter hand nemen. 
 
Stand van zaken 1e kwartaal 2019  
Dit wordt conform de Motie Sturen op effecten en prestaties 
programmabegroting M7 uitgevoerd.  
In samenspel met de raad, het college en de ambtelijke organisatie een 
proces op te starten om het begrip met betrekking tot het gebruik van 
indicatoren te vergroten en tot raadsbreedgedragen ambitie op deze 
indicatoren te komen. 

 

 4. Aanbeveling: Besteed ook aandacht aan het concretiseren en monitoren van ‘sociale’ 
doelstellingen die moeilijker te kwantificeren zijn. 
Het meten van kwaliteit kan niet altijd worden gevat in cijfers, aantallen of gemiddelden. 
Dat neemt niet weg dat ook in deze gevallen kwaliteit kan worden gemonitord als 
onderdeel van een PDCA-cyclus. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van andere 
methoden: bijvoorbeeld evaluatiegesprekken met bepaalde doelgroepen, het gebruik 
van beeldmateriaal of presentaties door inwoners. Het gaat daarbij dan meer om 
‘vertellen’ dan ‘tellen’. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbevelingen over met de kanttekening dat: in 
het concretiseren van 'sociale' doelstellingen het college van mening is dat hier 
zichtbaar wordt dat er een discrepantie bestaat tussen het op beleidsniveau monitoren 
en het bespreken van het uitvoeringsniveau. Dit laat onverlet ieders taak en 
verantwoordelijkheid in het proces (raad, griffie en college). 
 

Het geven van invulling aan het monitoren van ‘sociale’ doelstellingen is een 
doorlopende activiteit. In de bestuurlijke reactie is aangeven dat daarbij een 
discrepantie bestaat tussen het op monitoren beleidsniveau en het 
bespreken van het uitvoeringsniveau. Met andere woorden de informatie 
moet op het juiste abstractieniveau worden ingestoken. 
 
Stand van zaken 1e kwartaal 2019 
In toenemende mate worden vernieuwende participatietools ingezet om 
draagvlak te creëren voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee wordt beoogd 
dat de inwoners zich nog beter gehoord voelen en er kan zoveel als mogelijk 
rekening worden gehouden met inzichten uit de omgeving. Bij gevolg zou dit 
kunnen leiden tot minder zienswijzen en beroepschriften in ruimtelijke 
procedures. Het is in deze fase nog niet vast te stellen of sprake is van een 
tendens maar bij een aantal ontwikkelingen zijn geen zienswijzen ingediend 
of is na het indienen van zienswijzen geen beroep ingesteld.  
 
Op uitvoeringsniveau is een begin gemaakt door samen met partners het 
verhaal om veiligheidscijfers heen te vertellen in dialoog met de raad en 
inwoners. De resultaten van de aanpak van Ondermijning zijn vaak niet te 
kwantificeren. Om die reden is regionaal de vraag belegd om te komen met 
een niet gekwantificeerde methode om deze resultaten weer te geven. De 
bewustwordingscampagnes spelen hierin een belangrijke rol. Tot slot is 
besloten om de driejaarlijkse Monitor Veiligheid en Leefbaarheid daar waar 
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mogelijk op wijkniveau nader te duiden. 
 
Binnen het Sociaal domein is eind van 2018 de beweging versterkt om de 
planfase (beleidsontwikkeling) nadrukkelijker te verbinden richting de 
uitvoering (leefomgeving). Door doelstellingen kwalitatief te bespreken met 
de raad vindt verdieping plaats. Voorbeeld hiervan is de sociale 
krachtmonitor. 

 
Het rapport is besproken in de commissie Bestuur en Financiën van 6 juni 2017. 
Het rapport is als hamerstuk naar de raad gegaan en is op 3 juli 2017 conform raadsbesluit vastgesteld. 
 
Wij adviseren het onderzoek in afwachting van de resultaten over 2019 vooralsnog open te houden. 
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